
Nabídka je platná do 31.3. 2021. Lázně Mšené si vyhrazují právo nabídku změnit nebo upravit kdykoliv i bez předchozího upozornění.  
Celková cena za pobyt zahrnuje od 1.1.2021 i Místní poplatek z pobytu 7 Kč/os/den a Poplatek za volnočasové aktivity 10 Kč/os/den 
(poplatek nehradí osoby nevidomé, osoby mladší 18 let, držitelé ZTP a ZTP/P a jejich doprovod). 

Léčebné lázeňské pobyty vv  malebných Lázních Mšené, lázeňském resortu nedaleko Prahy ,,  

ss PODPOROU EU ve výši 4.000 Kč, vhodné rekondiční pobyty pro soběstačné klienty i pro 
klienty s doprovodem.  
 

Zažijte klidnou atmosféru rodinných lázní a načerpejte novou energii. Nechte o své tělo i duši pečovat naše 
odborníky a odpočiňte si. Malebné Lázně Mšené se rozkládají uprostřed rozlehlého parku s rybníkem. Lázně 
jsou zaměřeny především na léčbu pohybového aparátu, neurologická onemocnění a pooperační stavy. 
Nejoblíbenější jsou léčebné týdenní programy, ale z široké nabídky si vybere každý zákazník. V nabídce 
naleznete mnoho druhů koupelí, masáží, zábalů či peelingů, ale také pohybovou terapii, tělocvičnu, rehabilitační 
bazén a další procedury. 
 

LÁZEŇSKÝ POBYT / „KONDICE P“ 
Lázeňský pobyt: 7 dní – 6 nocí, od pondělí do neděle 

- CHECK IN: příjezd na pobyt mezi 15.00 – 17.00 
- CHECK OUT: opuštění pokojů do 10. hodin 
- jednolůžkové a dvoulůžkové komfortní pokoje s TV, vybavenou koupelnou a WC 

Stravování:  plná penze (snídaně, oběd a večeře – servírovaný bufet)  
- možnost dietního stravování po dohodě 
- zahájení pobytu večeří, ukončení pobytu snídaní  

Lázeňská péče: zaměřená na snížení svalové ztuhlosti, svalových třesů, myorelaxační efekt svalů a na 
koordinaci pohybu na základě vstupní lékařské prohlídky u lázeňského lékaře.  

 Procedury lze vyměnit pouze dle rozhodnutí lázeňského lékaře. 
4x uhličitá koupel 
2x klasická částečná masáž 

  2x individuální cvičení s fyzioterapeutem včetně edukačních doporučení 
       pro klienta na doma pro snazší zvládání běžných denních potíží 

2x kondiční / volné plaváni (30 min. bazén) 
2x kruhový trénink s fyzioterapeutem 
1x skupinové cvičení (židle, míče) 
1x vstup do saunové oázy (90 minut) 
1x Nordic Walking 

 

Cena platná do 31.3.2021   Plná penze S voucherem 
Dvoulůžkový pokoj  10.030,- Kč/osoba 6.030,- Kč/osoba 

Jednolůžkový pokoj 11.230,- Kč/osoba 7.230,- Kč/osoba 

 

Další informace, nabídky a opakovaná lázeňská komplexní léčba na onemocnění 
Parkinson hrazená pojišťovnou na www.msene.cz 
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